
 دفاتر ارزيابي شنواييآئين نامه تأسيس 
 

دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي تٚ ٓسِي اعالم ٓي ؽٞد ًـٚ عثن ضـٞاتظ ٝ ٓوشسات ٝصاست تٜذاؽت ٝ دسٓإ ٝ آٓٞصػ - 1

پظ اص اخز ٓدٞص كؼاُيت تٞعظ  (ٓغاتن ؽشذ ٝظايق ٝ اختياسات )پـضؽٌي خٜت اٗداّ خذٓات ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي 

 . اكشاد ٝاخذاُؾشايظ ٝ صالزيت رًش ؽذٙ آئيٖ ٗآٚ دائش ٓي گشدد 

: خذٓات اسائٚ ؽذٙ دس دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي ػثاست٘ذ اص - 2

 (اص ٓدشاي گٞػ خاسخي تا ػصة ؽ٘ٞايي  )اسصياتي عيغتْ ؽ٘ٞايي ٓسيغي- 1-2

 (اص ػصة ؽ٘ٞايي تا هؾش ؽ٘ٞايي  )اسصياتي عيغتْ ؽ٘ٞايي ٓشًضي - 2-2

اسصياتي عيغتْ دِٛيضي - 3-2

  ( Tinitus)اسصياتي ٝص ٝص گٞػ - 4-2

اسائٚ ٝ اسصياتي عٔؼي ٝ ديگش ٝعايَ ًٔي استثاعي ؽ٘ٞايي تشاي اكشاد ٓثتال تٚ ضايؼات ؽ٘ٞايي ؿيش هاتَ دسٓإ - 5-2

پضؽٌي هاُة گيشي اص گٞػ 

اسائٚ خذٓات ٝ ٓؾاٝسٙ ؽ٘ٞايي تا ٝاُذيٖ ٝ يا ًٞدى - 6-2

ٗٞؽتٖ گضاسػ ٗتايح اسصياتي ٛا ٝ اسعاٍ إٓ تٚ پضؽي ٓؼاُح - 7-2

.  سا تٚ تئاسإ اسائٚ ٗٔايذ 2 ت٘ذ 7 اُي 1دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي زذاهَ ٓي تايغت خذٓات ٓ٘ذسج دس : تثصشٙ 

خذٓات اسصياتي ؽ٘ٞايي سا تشاي تئاسإ اٗداّ دٛذ ‘ ًاسؽ٘اط ؽ٘ٞايي ٓٞظق اعت ٓ٘سصشًا عثن ٗغخٚ پضؽي ٓؼاُح - 3

 .

. ًاسؽ٘اط ؽ٘ٞايي زن دخَ ٝ تصشف دس ٗغخٚ ٝ يا دعتٞس پضؽي ٓؼاُح سا ٗذاسد  : 1تثصشٙ 

ًاسؽ٘اط ؽ٘ٞايي ٓداص تٚ صذٝسگٞاٛي صست ، اعتشازت ، تدٞيض داسٝ ، دسخٞاعت ساديٞگشاكي ، آصٓايؾات  : 2تثصشٙ 

. پاساًِي٘يٌي تشاي تئاسإ ، اٗداّ ؽغتؾٞي گٞػ ٝ تخِيٚ خشّ ٗٔي تاؽذ 

ٗاّ پضؽي ٝ آصٓايؾات دسخٞاعت ؽذٙ تٞعظ پضؽي ٝ ٓؾخصات ‘ ضثظ ٓؾخصات ًآَ تئاس : تؾٌيَ پشٝٗذٙ ؽآَ - 4

. تئاسإ ٝ ٗگٜذاسي ٓذاسى ضشٝسي خٜت ٛش يي اص تئاسإ ٓشاخؼٚ ً٘٘ذٙ تٚ دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي اُضآي اعت 

اسائٚ گضاسػ ػٌِٔشد آٓاس ٝ اعالػات الصّ تٚ داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ خضء ٝظايق داسٗذٙ ٓدٞص دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي : تثصشٙ 

. اعت 

. چاپ عش تشگ ٝكن ٓلاد ٓدٞص دكتش اسصياتي ٓداص ٓي تاؽذ - 5



.   عاٗتي ٓتش ٝ كوظ ٓداص تٚ ٗصة يي تاتِٞ ٓي تاؽذ 50 * 70اٗذاصٙ تاتِٞ زذاًثش - 6

. تؼشكٚ خذٓات اسائٚ ؽذٙ تايذ ٓغاتن تؼشكٚ ٛاي ٓصٞب ٝصاست تٜذاؽت ٝ دسٓإ ٝ آٓٞصػ پضؽٌي تاؽذ - 7

تدٜيضات، ٓٞهؼيت ٝ كضاي كيضيٌي ، آٌاٗات ك٘ي ٝ عاختٔاٗي دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي ٓي تايغت هثَ اص اخز ٓدٞص - 8

.  كؼاُيت تٚ تائيذ ًاسؽ٘اعإ داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ تشعذ 

. ٛشگٞٗٚ خاتٚ خايي ٝ اٗتواٍ ٝ يا تؼغيِي ٓسَ دكتش تايذ تا اعالع ٝ ٓٞاكوت داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ تاؽذ - 9

ٗظاست تش ػٌِٔشد دكاتش اسائٚ خذٓات اسصياتي ؽ٘ٞايي تشػٜذٙ داٗؾگاٙ ريشتظ تٞدٙ ٝ ايٖ دكاتش ٓٞظق تٚ پاعخ گٞيي -10

. ٝ ٌٛٔاسي تا تاصسعيٖ ٓشتٞعٚ ٓي تاؽ٘ذ 

. ٗصة اصَ ٓدٞص دكتش ًاس دس ٓسَ كؼاُيت ٝ دس ٓؼشض ديذ ٓشاخؼيٖ اُضآي اعت - 11

. اػتثاس ٓدٞص دكتش ًاس عثن هاٗٞٗي آٓٞصػ ٓذاّٝ خآؼٚ پضؽٌي ٝ عايش ٓوشسات ٓشتٞعٚ ٓي تاؽذ - 12

داسٗذگإ ٓدٞص دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي تست ٛيچ ؽشايغي ٓداص تٚ اعتلادٙ اص اكشاد تدشتي تذٕٝ تسصيالت -13

داٗؾگاٛي ٓؼتثش تشاي خذٓات ٗٔي تاؽ٘ذ ٝ خذٓات ٓزًٞس تايذ تٞعظ ؽ٘ٞايي ؽ٘اعإ داساي زذاهَ ٓذسى 

. ًاسؽ٘اعي ٝ تست ٗظش داسٗذٙ ٓدٞص اسائٚ گشدد 

دس صٞستي ًٚ داسٗذٙ ٓدٞص دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي اص ضٞاتظ ٝ ٓوشسات ٝ ٝظايق ٓٞضٞع آئيٖ ٗآٚ تخغي ٗٔاي٘ذ تٚ ٗسٞ -14

. صيش اهذاّ خٞاٛذ ؽذ 

تزًش ؽلاٛي تا هيذ ٓٞضٞع دس صٞستدِغٚ تاصسعي ٓسَ تٞعظ داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ  - 1-14

اخغاس ًتثي تٞعظ داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ - 2-14

 ٓاٙ تٚ پيؾٜ٘اد داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ 3 تا 1ُـٞ ٓدٞص دكتش ٝ تؼغيِي دكتش تٚ ٓذت - 3-14

 ٓاٙ تٚ پيؾٜ٘اد داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ 12-4ُـٞ ٓدٞص ٝ تؼغيِي دكتش تٚ ٓذت - 4-14

ُـٞ دائْ ٓدٞص دكتش تٚ پيؾٜ٘اد داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ  - 5-14

.   ٓتش ٓشتغ ٝ ؽآَ هغٔت ٛاي صيش ٓي تاؽذ 30زذاهَ كضاي ٓٞسد ٗياص خٜت تأعيظ دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي - 15

اتام ٓؼاي٘ٚ يا اسصياتي اُٝيٚ  - 

اتام اًٞعتيي ٝ تدٜيضات تا اتؼاد ٓ٘اعة - 

كضاي تايگاٗي ٝ يا هلغٚ ٛاي ٓشتٞعٚ - 



عاُٖ اٗتظاس تئاسإ - 

عشٝيظ تٜذاؽتي - 

ٓؼشكي ٌٓإ دس داخَ تئاسعتإ يا دسٓاٗگاٙ يا عايش ٓشاًض دسٓاٗي خٜت ازذاث   : 1تثصشٙ 

دكتش ًاس خايگاٙ هاٗٞٗي ٗذاسد  

سػايت ٓٞاصيٖ تٜذاؽتي ٝ ٗظاكتي اُضآي اعت   : 2تثصشٙ 

: زذاهَ تدٜيضات ٓٞسد ٗياص ػثاست٘ذ اص -16

اتاهي اًٞعتيي ٓغاتن تا اعتاٗذاسدٛاي ٓٞخٞد  - 

ٓدٔٞػٚ دياپاصٝٗي  - 

اتٞعٌٞپ  - 

دعتگاٙ اديٞٓتش دٝ ًاٗاُٚ  - 

دعتگاٙ آپذاٗظ اديٞٓتش - 

خٜت استواء عغر ًيلي ٝ ًٔي اسائٚ خذٓات ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي ٝ تشاي دكاتش ٓشتٞعٚ، داؽتٖ عٞاتن دس سؽتٚ - 17

. ؽ٘ٞايي تٚ ؽشذ ريَ اُضآي اعت 

 عاٍ عاتوٚ اؽتـاٍ تٚ ًاس تٔاّ ٝهت دس سؽتٚ ؽ٘ٞايي 6تشاي ايداد دكتش دس تٜشإ ٝ ًشج داؽتٖ زذاهَ - 1-17

ؽ٘اعي دس يٌي اص ٓؤعغات ، ٜٗادٛا ٝ يا اسگإ ٛاي ٝاتغتٚ تٚ دُٝت ، خصٞصي ٝ يا خيشيٚ ٓداص داساي پشٝاٗٚ ٓؼتثش 

تأعيظ  

 عاٍ عاتوٚ اؽتـاٍ تٚ ًاس تٔاّ ٝهت دس سؽتٚ 4تشاي ايداد دكتش دس عايش ؽٜشعتإ ٛا داؽتٖ زذاهَ - 2-17

ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي دس يٌي اص ٓؤعغات ، ٜٗادٛا ٝ يا اسگإ ٛاي ٝاتغتٚ تٚ دُٝت ، خصٞصي ٝ يا خيشيٚ ٓداص داساي 

پشٝاٗٚ ٓؼتثش تأعيظ  

ٓذت خذٓت ٗظاّ ٝظيلٚ ٝ عشذ ٗيشٝي اٗغاٗي ٝ يا عايش تؼٜذات هاٗٞٗي دس صٞست اسائٚ گٞاٛي ٓؼتثش  : 1تثصشٙ 

. اؽتـاٍ تٚ آش ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي خضء عاتوٚ ًاس ٓسغٞب ٓي گشدد 

 عاٍ دس سؽتٚ ؽ٘ٞايي 4زذاًثش تا  PHD عاٍ ٝ 5/2ٓذت تسصيَ ٓواعغ ًاسؽ٘اعي اسؽذ زذاًثش تا  : 2تثصشٙ 

.  ؽ٘اعي تشاعاط گٞاٛي داٗؾگاٙ ٓشتٞعٚ خضء عاتوٚ ًاس ٓسغٞب ٓي گشدد 

ٓشازَ صذٝس ٓدٞص دكتش ًاس اسصياتي ؽ٘ٞايي  

اسائٚ تواضا ٗآٚ ًتثي آضاء ؽذٙ تٞعظ ٓتواضي ًٚ تٚ آضاء ٓؼاٝٗت دسٓإ ٝ داسٝ ٝ ٓذيشيت دسٓإ داٗؾگاٙ  (اُق 



. سعيذٙ ٝ ثثت دس دكتش دتيشخاٗٚ گشديذٙ تاؽذ 

تواضاي اكشادي ًٚ دسخٞاعت تأعيظ دكتش ًاس دس ؽثٌٚ ٛاي تست ٗظاست ايٖ داٗؾگاٙ سا داسٗذ ٓي تايغتي : تثصشٙ 

. اص عشين ؽثٌٚ ٓشتٞعٚ تٚ ٓؼاٝٗت دسٓإ ٝ داسٝ داٗؾگاٙ اسعاٍ گشدد 

: اسائٚ ٓذاسى تٚ ؽشذ ريَ  (ب 

  (اليسٚ عشذ ٗيشٝي اٗغاٗي ٝ خذٓت ٗظاّ ٝظيلٚ  )گٞاٛي اٗداّ ٝ يا ٓؼاكيت خذٓات هاٗٞٗي - 

گٞاٛي ػذّ عٞء پيؾي٘ٚ ًيلشي  - 

  3 * 4عٚ هغؼٚ ًظ - 

رًش آدسط دهين دكتش اسصياتي ؽ٘ٞايي تٚ ٛٔشاٙ تِلٖ تٔاط خٜت ٛٔاٛ٘گي تٚ ٓ٘ظٞس تاصسعي اص ٓسَ دكتش  - 

  15گٞاٛي ٓؼتثش اؽتـاٍ تٚ آش ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي تشاي ازشاص عاتوٚ ًاس ٓٞسد اؽاسٙ دس ت٘ذ - 

اسائٚ ٓذسى تسصيِي ٓٞسد تائيذ ٝصاست ٓتثٞع دس صٓي٘ٚ ؽ٘ٞايي ؽ٘اعي دس ٓوغغ ًاسؽ٘اعي يا تاالتش اص إٓ  - 

تصٞيش داٗؾ٘آٚ يا تغٞيٚ زغاب ص٘ذٝم سكاٙ داٗؾدٞيإ - 

تصٞيش صلسٚ اٍٝ ؽ٘اع٘آٚ ٝ دس صٞست داؽتٖ تٞضير صلسٚ آخش ؽ٘اع٘آٚ - 

اسائٚ تصٞيشيا ؽٔاسٙ کاست ِٓي  - 

دس استثاط تا ٓذاسى داٗؼ آٓٞختگإ خاسج اص ًؾٞس تايذ ٓذاسى آٗإ تٚ تائيذ ٝصاست تٜذاؽت ٝ دسٓإ ٝ آٓٞصػ : تثصشٙ 

.  سعيذٙ تاؽذ  (دس ٓٞسد كاسؽ اُتسصيالٕ عاٍ ٛاي گزؽتٚ  )پضؽٌي ٝ يا ٝصاست ػِّٞ تسويوات ٝ كٖ آٝسي 

تاصسعي اص ٌٓإ ٓؼشكي ؽذٙ تٞعظ ًاسؽ٘اعإ داٗؾگاٙ  (ج 

ٓثِؾ ٝؽٔاسٙ زغاب اص عشين کاسؽ٘اعإ )دس صٞست تائيذ ٓسَ اسائٚ كيؼ ٛاي تاٗکي عثن دعتٞساُؼَٔ ٓشتٞعٚ (د

. (ٓثاُؾ خٜت تٜشإ ٝعايش ؽٜشعتإ ٛا ٓتلاٝت ٓي تاؽذ. صذٝس پشٝاٗٚ تٚ ٓتواضي اػالّ خٞاٛذ گشديذ

صذٝس ٓدٞص دكتش ًاس ٝ تسٞيَ إٓ تٚ ٓتواضي  (ٙ 

 ٓدٞص صادس ؽذٙ كوظ تٚ ٓتواضي تسٞيَ دادٙ ٓي ؽٞد : تثصشٙ 

 


